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Cflf-fAg Griller Brilgesi Qimento Sanayi Ve Ticaret Anonim $irketi'nin 2012 yitna ait Olafan
Genel Kurul Toplantrsr f6.05.2013 gtinii saat 15:00'de Bayrldrm Cad. No:2 Swissotel The

Bosphorus Mimosa Salonu (34357) istanbul adresinde,T.C. istanbulValili[i il Ticaret Miidiirliifiti'ni.in
15.05.2013 tarih ve 15465 sayrlt yaziarryla gorevlendirilen Bakanhk Komiseri Nevzat 6zer'in
gcizetiminde yaprlmrqtrr.

Toplantrya ait davet, Kanun ve esas sdzlegmede dngdrtildiifiii gibi toplantr giin, saat, yer ve giindemini

igerecek gekilde yasal siiresi igerisinde, Ttirkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22.04.2013 tarih ve 8305

sayrlr ni.ishasrnda ve Di.inya Gazetesinin 22.04.2013 tarih ve 10573-10030 sayrh niishast ile $irketin
www.goltas.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydrnlatma Platformu ile Merkezi Kayrt Kurulugu A.$'nin
E-GenelKurul Sistemi i.izerinde ilan edilmek suretiyle siiresi iginde yaprlmrgtrr.

Hazrr Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, girketin toplam 7.200.000 TL. lik grkartlmrg sermayesine

tekabill eden 720.000.000 adet paydan 296.474.840 adet payrn toplantrda temsil edildi[inin; bunlardan

76.264 adet payrn toplantrda asaleten, 296.398.576 adet payrn toplantrda vekaleten temsil edildifii ve

bciylece gerek kanun ve gerekse ana sdzlegmede ongcirtilen asgari toplantr nisabtntn mevcut oldufunun
anlagrlmasr ve Bakanhk Temsilcisi tarafrndan tespit ve ifade edilmesi iizerine toplantl Yonetim Kurulu
iiyesi Neslihan Demirel tarafindan agrldr. Yonetim Kurulu Bagkanr Sayrn $evket Demirel'in agrhg

konugmasrndan sonra gi.indemin gciri.igtilmesine gegildi.

l- Sn.Neslihan Demirel'in daveti i.izerine Ulu Onder ATATURK, silah arkadaglart, ttim gehitlerimiz

adrna yaprlan bir dakikahk saygr durugundan sonra toplantrya baglandt. Toplantl Bagkanhgrrrrn

segimine gegildi.

Bu madde kapsamrnda; Toplantr Bagkanh[r'na Sn.Neslihan Demirel'in segilmesine iligkin cinerge Sn.

gengi.il AKPINAR tarafindan okundu. Onerge mevcudun oybirlifii ile kabul edildi. Toplantr

Bagkanh[r Sn.Neslihan Demirel tarafindan Tutanak Yazmanh[rna Sn.$engiil AKPINAR, Oy

Toplama Memurlu[u'na ise Sn.Muammer KOQ segildi.

2- Toplantr tutanak ve evrakrnrn Genel Kurul adrna Toplantr Bagkanh[rncaimzalanmasl oya sunuldu,

mevcudun oybirligi ile kabul edildi.

3- Daha cince pay sahiplerinin tetkikine sunulan 2012 yfi hesap dcinemine iliqkin Y<jnetim Kurulu

faaliyet raporu'nun sonug krsmrnrn okunmast ve mtizakeresi onerildi, mevcudun oy birli[i ile kabul

edildi. Okundu, gortiqtildii.

4- Daha cince paydaglarrn tetkikine sunulan 2012 yth hesap dcinemine iligkin Denetgilerin raporuntrn

ozet krsmrnrn okunmasr ve mtizakeresi onerildi, mevcudun oy birli[i ile kabul edildi. Okundu,

gortigtildii.

5- 2Ol2 yrh hesap ddnemine iliqkin Bafirmsrz Drg Denetim raporu ozeti okundu, gtirtigi.ildi.i.

6- 2Ol2 yrlr hesap donemine iligkin Bilango veKarlZarar hesabt okundu, gortigtildi.i, oya konuldu, ile

mevcudun oy birli[i ile kabul edildi.



7- 01.01 .2012 tarihinden 31.12.2012 tarihine kadar olan dtinemde gorev yapan $evket Demirel,

$ehriban Nihan Atasagun, Nestihan Demirel, Teyfik Selahattin Ozmen, Ertekin Duruttirk ile ba[rmsrz

yonetim kurulu iiyeleri Mustafa Fikri Qobaner ve Ahmet Hamdi $ahlan'tn her birinin ibralarr ayrl ayrl

tya konuldu, Uyeler kendi ibra oylarrna igtirak etmemek suretiyle diler hazrr bulunanlartn

mevcudunun oybirli[i ile ibra edildiler.

8- 01.01 .2012 tarihinden 31.12.2012 tarihine kadar olan donemde gorev yapan $irket denetgileri

Emin Kaya Dilmen ve 6mer Qivril hazrr bulunanlartn mevcudunun oybirli[i ile ibra edildiler.

9- Gtindemin 9. maddesi kapsamrnda girketin 2013 y:lrr hesap ve iqlemlerinin gerek Sermaye Piyasasr

Kanunu ve ilgili mevztat gerekse Tiirk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat gergevesinde denetimi igin,

$irket Yrinetim Kurulu'nun 08.04.2013 tarih ve 9 sayrll DRT Ba[rmsz Denetim ve Serbest

Muhasebeci Mali Mtigavirlik A.$.'nin segilmesine iligkin teklifi okundu, gortiqtildi.i, oya sunuldu,
'7.475.526 olumsuz oya karqrhk 334.718.943 olumlu oy ile karar verildi.

l0- Paydaglann onayma sunulan A.$. Genel Kurulunun Qahgma Esas ve Usulleri Hakkrnda I9

Ydnerge'nin girketin www.goltas.com.tr adresinde ilan edilmig olmast sebebiyle Genel Kurulun

Qahgma Esas ve Usulleri Hakkrnda i9 Yonerge'nin okunmug saytlmastna iligkin cinerge Sayrn $engiil
Akpinar tarafindan okundu. Oya sunuldu. 6n.tg. mevcudun oybirli[i ile kabul edildi (Ek: i9

Yonerge).

1l- Sermaye Piyasasr Kurulu Kurumsal Ycinetim ilkeleri gere[ince, $irketYiinetim Kurulu karan ile

teklif edilen $irket "Kar dafiltrm politikasr" okundu, gcirtigiildti, oya sunuldu, 7 .475.526 olumsuz oya

kargrlrk 334.718.943 olumlu oy ile kabul edildi. (Tutanak Eki: Kar dafrtrm politikasr)

12- 2012 yrh faaliyet kdnnrn da[rtrmrna iligkin Y<inetim Kurulu'nun 12.04.2013 tarihli ve 16 sayrh

teklifi okundu, gcirtigtildti, oya sunuldu.

Ydnetim Kurulu'nun 12.04.2013 tarihli ve l6 Sayrh karannda cinerildi[i izere;

SPK tarafindan yayrmlanmrg genel kabul gormiig muhasebe ilkelerine uygun olarak belirlenen

(15 .7 68.433 ,57 TL.)' hk 2012 faaliyet yrh ticari bilango briit k6nndan (3 . 1 7 1 .912,55 TL) sr odenecek

vergi ve yasal yi.ikiimli.iliiklerin tenzilinden sonra kalan (12.596.521,02 TL)' hk ticari bilango net

karrndan (0 TL)' hk I. Tertip Yasal Yedek Akgesi 'nin indirilmesinden sonra kalan (12.596.521,02

TL)' lrk net da[rtrlabilir kara (284.579,21 TL)'hk bafrg ve yardrmlann ilavesi ile toplam

(12.881 .lOO,23 Tl)'srndan girket ana sozlegmesi hiiktimleri ve kar dafrtrm politikasr goz <intinde

bulundurularak grkanlml$ sermayeyi temsil eden paylara serrnaye piyasasr mevzuatt gergevesinde,

2012 ylnn kanndan %o 20 orannda toplam (2.576.220,05 TL) tutarrndaki I.temettii ayrrldrktan sonra

kalan (10.020.300,97 TL)' dan % l0 (1.002.030,10 TL) ihtiyariyedek akge, ana sozlegme hi.iki.imlerine

gore%o3 (300.609,03 TL) yrinetim kurulu tiyelerine, %5 (501.015,05 TL) memur ve miistahdemlere

aynlmasma, Yeni Tiirk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi gere[ince da[rtrlacak kar payr odenmig

sermayenin Yo5' inin iistiinde olmasr nedeniyle kar dafrtrmrndan (764.162,41 TL)'sr II. Tertip Yedek

Akge ayrrlmasrna, ortaklara (4.623.779,95 TL)'sr Iltemettii verilmesine, geriye kalan (2.828.704,43

TL)' srnm Ola[aniisti.i yedeklerde brrakrlmasrna, (2.576.220,05 TL)'sr I.Temettii ve (4.623.779,95

TL)'sr Il.temetti.i olmak fizere toplam (7.200.000 TL) hk temetttiniin 30 Mayrs 2013 tarihinden itibaren

ortaklalmza nakden ve I TL.hk nominal de[erli beher paya briit 1,00 TL (% 100), net 0,85 TL.(%

85) da[rtrlmasrna,

2012 yfi net da[rtrlabilir kanndan memur ve mtistahdemlere o/o 5 olarak aynlan 501.015,05 TL'stntn

da[rtrmmrn Yonetim Kurulunca yaprlacak personel performans de[erlendirmeleri gergevesinde

beiirlenmesi hususunda Yonetim Kuruluna yetki verilmesi mevcudun oybirli[i ile kabul edildi.

C-grt-



l3- Mevcut murahhas [yelik ticretlerine yiizde onluk artrg yaprlmak suretiyle; Murahhas tiyeler $evket

DEM|REL'e iicret olaiak ayhk net 4O.7OO TLIAY, Neslihan DEMIREL'e ticret olarak ayhk net

24.200 TL/AY odenmesi,

Ba[rmsrz Yrinetim Kurulu i.iyelerine iicret olarak ayhk asgari i.icretin briitiiniin netinin 3 kattntn net

olaiak cidenmesi,Y<inetim Kurulu Uyelerine ayhk asgari ticretin briiti.intin netinin ddenmesi cinerildi,

oya konuldu, mevcudun oybirli[iyle kabul edildi'

14- Ti.irk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gere[ince Ydnetim Kurulu Uyelerine girketin

konusuna giren igleri bizzat veya bagkalan adrna yapmalarr ve bu nev'i igleri yapan girketlere ortak

olabilmeleii ve di[er iglemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oya konuldu, mevcudun

oybirli[i ile kabul edildi.

l5- Sermaye Piyasasr Kurulu'nun Kurumsal Yonetim ilkeleri (l .3.7) gergevesinde Yonetim

hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yOnetim kurulu iiyelerinin, i.ist dtizey yoneticilerin ve

bunlaln eg ve ikinci dereceye kadar kan ve srhri yakrnlannrn, girket veya ba[h ortakhklan ile grkar

gatrgmasrna neden olabilecek onemli nitelikte iglem yapmadlklan, girketin veya ba[h ortakhklann

igletme konusuna giren ticari ig ti.irtinden bir iglemi kendi veya bagkasr hesabtna yapmasr veya aynt tlir

ticari iglerle ugragan bir bagka girkete sorumlulufiu slnrrslz ortak srfatryla katrlmadrklarr bilgisi verildi.

16-2012 yrftnda yaprlan toplam 284.579,21TL tutarrndaki ba[rglar hakkrnda bilgi verildi. 2013 yrh

ba[rg srnil igindl kalan,0l.0l.2013 tarihinden genel kurul tarihine kadar yaprlmrg toplam 91.269,04

Titutalndaki ba[rg ile 2013 yrh yaprlacak ba[rg srnrnna iligkin Y6netim Kurulu'nun 12.04.2013

tarih ve 14 sayrfu ku.ulnu dayanan teklifi okundu, g6riigtildii, oya konuldu,2013 ylh baqrndan genel

kurul tarihine kadar yaprlan bagrglar dahil 2013 yth igin ba[rg stnrnnrn 1.000.000 Tl.olarak

belirlenmesine7.475.526 olumsuz oya kargrhk 334.718.943 olumlu oy ile kabuledildi.

l7- Sermaye Piyasasr Kurulu dilzenlemeleri gergevesinde, $irket tarafindan 3. kigiler lehine verilmig

olan teminat, ,.hin ve ipotekler ve elde etmig olduklan gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi

verildi.

l8-Sermaye Piyasasr Kurulu diizenlemeleri gergevesinde Yrl igerisinde yaprlan iligkili taraf iglemleri

hakkrnda ortaklara bilgi verildi.

l9- $irketimiz ana sozlegmesinin aga[rdaki gekilde de[igtirilmesi igin "sermaye Piyasasr Kurulu'nun

tg.O4.2Ol3 tarih ve 29833736-110.03.02-l l'g8-4144 sayrh ve T.C. Giimriik ve Ticaret Bakanh[r i9

Ticaret Genel Mi.idiirli.igi'ntin 02.05.2013 tarih ve 67300147-431-02-1697-547845-4903-3514 sayrlt

izin yazlarr gergevesinde onaylanan

3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,1i,16,17,18, 19,20,22,23,24,26,28,29,30,31.inci maddelerinin a$a[rdaki

g.titar a"gigtirilmesi, Genel Kurul'un onaylna sunuldu ve mevcudun oybirli[i ile kabul edildi.

GOLTA$ COlr,nR rolcnsi qiMENTO SANAYi VE TiCAR-ET A.$.
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Madde :3Madde:3

A) $irketin kurulug maksadt gunlardrr. i .q,) $irketin igletme konusu gunlardrr.

:a) Ki;giik tasarruflann ve serrnayenin birlegmesini,a) Kiigiik.tasanuflarln ve sermayenin birle$mesini

. telvik ve temin etmek, tasarruf sahiplerinin it<tisaai I tegvik ve temin etmek, tasarruf sahiplerinin iktisadi
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i sa[lamak, hak ve menfaatlerini korumak, sernaye
: piyasasrnrn gtiven, agrkhk ve kararhhk iginde

i gahgmastna yardtmct olmak ,

: b) gimento Sanayii ve gimento yan sanayii igin

i gerekli her ti.irli.i i.iretim tesislerini kurmak,

: kurdurmak, igletmek, kiraya vermek ve kiraya
. almak,

: c) Her cins gimento ile gimentodan tiretilmig veya

; gimentodan yaprlmrg veya igine gimento katrlmrg

, madde ve malzemeleri tiretmek, yapmak satmak ve

: sattn almak,

r E) Qimento sanayii ve gimento yan sanayii igin

, gerekli ham, yan mami.il ve mamiil madde,

i yardrmcr madde ve malzemeleri tiretmek, satmak ve

, satrn almak,

i d) Kireg, algr ve benzeri baflayrcr maddeleri

i tjretmek, yapmak satmak ve sattn almak,

: e) ingaat sanayinde kullanrlan ham, yan mamul ve

: mamul madde, yardtmct madde ve malzemeleri

. tiretmek, satmak ve sattn almak,

: f) Her cins enerjiyi i.iretmek, satmak ve sattn almak

, g) Her nevi ingaat yapmak ve yapttrmak,

i B) Turizm sanayi ile ilgili her nevi faaliyetleri
j yapmak, otel, motel, tatil koyii ve benzeri tesisleri

i kurmak, kurdurmak, iqletmek, kiraya vermek ve

: kiraya almak

; h) Sanayi siteleri kurmak, kurdurmak, igletmek,

r kiraya vermek kiraya almak ,

: r) Yerli veya yabancr, hakiki veya htikmi gahtslarla,

: yurt iginde veya yurt drgrnda gegitli maksat ve

: konularda girket kurmak veya kurulmug girketlere

: ortak olmak

B) $irketin gahgma konulart, maksadtyla stnrh
olmak iizere, aga[rda gosterilmigtir.

a) idari, srnai, mali ve ticari faaliyetler yapabilir.

b) ithalat ve ihracat yapabilir.

c) Makina, cihaz, fabrika ve komple tesis yapabilir,
yaptrrabilir, satrn alabilir, satabilir, kiraya verebilir
ve kiraya alabilir.
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sa[lamak, hak ve menfaatlerini korumak, Sermaye
kararhhk igindePiyasastntn giiven, agrkhk ve

galrgmastna yardtmct olmak ,

b) Qimento sanayii ve gimento yan sanayii igin

gerekli her tiirlti i.iretim tesislerini kurmak,

kurdurmak, igletmek, kiraya vermek ve kiraya

almak,

c) Her cins gimento ile gimentodan i.iretilmig veya

gimentodan yaprlmrg veya igine gimento katrlmrg

madde ve malzemeleri tiretmek, yapmak satmak ve

satrn almak,

g) Qimento sanayii ve gimento yan sanayii igin

gerekli ham, yarl mamiil ve mamtil madde,

yardrmct madde ve malzemeleri i.iretmek, satmak ve

satrn almak,

d) Kireg, algr ve benzeri bafilaylcr maddeleri

iiretmek, yapmak satmak ve sattn almak ,

e) ingaat sanayinde kullanrlan ham, yart mamul ve

mamul madde, yardtmct madde ve malzemeleri

iiretmek, satmak ve satrn almak,

f) Her cins enerjiyi iiretmek, satmak ve sattn almak

g) Her nevi inqaat yapmak ve yaptrrmak,

[) Turizm sanayi ile ilgili her nevi faaliyetleri
yapmak, otel, motel, tatil koyti ve benzeri tesisleri

kurmak, kurdurmak, igletmek, kiraya vermek ve

kiraya almak,

h) Sanayi siteleri kurmak, kurdurmak, igletmek,

kiraya vermek, kiraya almak,

r) Yerli veya yabancr, hakiki veya htikmi gahrslarla,

yurt iginde veya yurt drgrnda gegitli maksat ve

konularda girket kurmak veya kurulmug girketlere

ortak olmak

B) $irketin igletme konulart a;a[rda gosterilmigtir.

a) idari, stnai, mali ve ticari faaliyetler yapabilir.

b) ithalat ve ihracat yapabilir.

c) Makina, cihaz,
yaptrrabilir, satrn

ve kiraya alabilir.

e) vedmf ifigi

fabrika ve komple tesis yapabilir,
alabilir, satabilir, kiraya verebilir
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E) Verimiitili artrrmalq firiinlerin kaiitesini
yiikseltmek ve yeni iirtnler elde etmek

igin laboratuvarlar, inceleme ve araqttrma

merkezleri kurabilir, kurdurabilir, sattn alabilir,
satabilir kiraya verebilir ve kiraya alabilir.

d) Ambalajlama ve depolama tesisleri kurabilir,
kurdurabilir, satln alabilir, satabilir, kiraya verebilir
ve kiraya alabilir.

e) Nakliye yapabilir, yaptrrabilir, nakliye vasttalart

satrn alabilir, satabilir, kiraya verebilir ve kiraya
alabilir.

f) Yurt iginde ve yurt drgrnda satrg yerleri agabilir,

satrn alabilir, kiraya verebilir ve kiraya alabilir.

g) Her tiirlfi menkul ve gayri menkul mallara

tasamrf edebilir.

[) Yurt iginde ve yurt drqrnda ticari miimessil, ticari
vekil, acenta ve komisyoncu tayin edebilir .

h) ig ve drg piyasalardan ktsa, orta ve uzun vadeli
borg alabilir.

r) $irkete ait menkul ve gayri menkul mallar

iizerinde hakiki ve hiikmi qahrslar lehine rehin,

ipotek ve di[er ayni haklart tesis, fek ve tadil
edebilir.

i) $irketin hak ve alacaklartntn teminatt olarak

hakiki ve hiikmi gahtslara ait menkul ve gayri

menkul mallar tizerinde, rehin ipotek ve di[er ayni

haklarr tesis, fek ve tadil edebilir.

j) Marka ,izin,imtiyaz, ruhsatname ihtira beratr ve

benzeri gayri maddi haklarr iktisap, devir ve fera[
edebilir.

k) Gayri menkulleri iktisap, devir ve fera[ edebilir,
kiraya verebilir, kiraya alabilir, iizerinde irtifak,

r intifa gayri menkul mtikellefiyeti, kat mtilkiyeti, kat

r irtifakr tesis edebilir ve tesis ettirebilir.

i l) Miiqavirlik, proje hizmetleri, verimlilik ve yattnm

i etiidleri yapabilir, yaptrrabilir, satln alabilir ve

: satabilir.

. rn) Ta$ ocapr ve maden oca[t igletebilir,

: iglettirebilir, kiraya verebilir, kiraya alabilir, satrn

I alabilir ve satabilir.

, n) iktisadi ve sosyal hak ve menfaatlerin korunmast

I v9 ge-lr$.tillme"q-i igln $vg1gnleJ laraflnd4n me-y-d-ana

ytikseltmek ve yeni tirtinler elde etmek

igin laboratuvarlar, inceleme ve aragttrma

merkezleri kurabilir, kurdurabilir, sattn alabilir,

satabilir kiray a verebi lir ve kiraya alabilir'

d) Ambalajlama ve depolama tesisleri kurabilir,

kurdurabilir, satln alabilir, satabilir, kiraya verebilir
ve kiraya alabilir.

e) Nakliye yapabilir, yaptrrabilir, nakliye vasttalart

satrn alabilir, satabilir, kiraya verebilir ve kiraya

alabilir.

f) Yurt iginde ve yurt drgrnda satrg yerleri agabilir,

satrn alabilir, kiraya verebilir ve kiraya alabilir.

g) Her tiirlii menkul ve gayrimenkul mallara

tasarruf edebilir.

[) Yurt iginde ve yurt dlgrnda ticari miimessil, ticari

vekil, acente ve komisyoncu tayin edebilir.

h) i9 ve drg piyasalardan ktsa, orta ve uzun vadeli

borg alabilir.

r) $irkete ait menkul ve gayrimenkul mallar

i.izerinde hakiki ve hi.ikmi gahrslar lehine rehin,

ipotek ve diger ayni haklart tesis, fek ve tadil

edebilir.

i) $irketin hak ve alacaklartntn teminatt olarak

hakiki ve hiikmi qahtslara ait menkul ve

gayrimenkul mallar tizerinde, rehin ipotek ve di[er
ayni haklan tesis, fek ve tadil edebilir.

j) Marka, izin, imtiyaz, ruhsatname ihtira beratt ve

benzeri gayri maddi haklarr iktisap, devir ve fera[
edebilir.

k) Gayrimenkulleri iktisap, devir ve fera[ edebilir,

kiraya verebilir, kiraya alabilir, iizerinde irtifak,
intifa gayrimenkul mtikellefiyeti, kat mtilkiyeti, kat

irtifakr tesis edebilir ve tesis ettirebilir'

l) Mi.igavirlik, proje hizmetleri, verimlilik ve yattrrm

etiitleri yapabilir, yaptrrabilir, satrn alabilir ve

satabilir.

m) Ta$ ocapr ve maden oca[r igletebilir,

iglettirebilir, kiraya verebilir, kiraya alabilir, satrn

alabilir ve satabilir.

n) iktisadi ve sosyal hak ve menfaatlerin korunmast

ve geligtirilmesi igin igverenler tarafindan meydana
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: getirilen sendika ve konfederasyonlara katrlabilir.

i o) Ti.irk Ticaret Kanununun 522.maddesi

. o) Ti.irk Ticaret Kanununun 468.maddesi i delaletiyle, Tiirk Medeni Kanununa gtire, vaktf

hesabtna mevcutlanntn en verimli gekilde : yattrtmlara girigebilir.

borsada kote edilmig hisse senedi ve tahvillerini, I alabilir, satabilir ve bagkalan ile de[igtirebtltr.

pegin veya vadeli, sattn alabilir, satabilir ve

bagkalan ile de[igtirebilir.

kargrh[rnda ba[rq ve yardtm yapabilir.

kurum ve kuruluglara her tiirli.i ba[rg ve yardtm r yapabilir.

yapabilir.

verebilir. iverebilir'

(-> qr-,.J'Q

delaletiyle, Ttirk Kanunu Medeniyesinin 77lA I kurabilir bunlann adma ve hesabtna mevcutlartntn

maddesi gere[ince, vakrf kurabilir bunlarrn adrna ve i en verimli gekilde defiigtirilmesini sa[layacak

de[igtirilmesini sa[layacak yatrtmlara girigebilir'

| : o)-Yatrrrm hizmetleri ve faaliyetleri nitelifinde
'o) 

Aracrftk faaliyeti ve menkul krymet portfty r olmamak kaydryla, her nevi girketlerin, her nevi

igletmecili[i niteliginde olmamak garhyla, her nevi : hisse senedi ve tahvillerini, Devlet i9 ve dri istikraz

girketlerin, her nevi hisse senedi ve tahvillerini, : tahvillerini, hazine bonolannt, gelir ortaklt[t
bevlet iq ve drS istikraz tahvillerini, hazine , senetlerini, Devletin ihrag etti[i ve Devlet garantisi

bonolarrnr, gelir ortakhfir senetlerini, Devletin ihrag I altrnda bulunan di[er menkul krymetleri, sermayesi

ettili ve Devlet garantisi altrnda bulunan difer i tamamen veya ktsmen Devlete ait tegekki.illerin

1n.nkul krymetleri, sermayesi tamamen veya : veya belediyelerin borsada kote edilmig hisse

krsmen Devlete ait teSekkiillerin veya belediyelerin I senedi ve tahvillerini, peqin veya vadeli, sattn

p) Sermaye Piyasasr Kanununun iirtiilii kazanq

p) Genel Kurulun tespit edece[i srnrrlar igerisinde r aktarrmt diizenlemelerine aylarrhk teqkil

idare Meclisi karan ile, istisnai durumlarda ise, ilk , etmemesi, gerekli iizel durum aqtklamalannln

GenelKurulun tasvibine sunulmak kaydryla : yaprlmasr ve yrl iginde yaprlan bafrglarrn Genel

Kurulda ortaklann bilgisine sunulmast gartlyla'
kendi amag ve konusunu aksatmayacak gekilde

Genel Kurulun tespit edecefii stntrlar igerisinde

Yiinetim Kurulu Kararr ile;

aa)Vergi mevzuattntn girket gelirlerinden

aa)Vergi mevzuatrnrn girket gelirlerinden r indirilmesine miisaade etti[i azami miktarlarla

indirilmesine miisaade etti[i azami miktarlarla : slnrrh olmak garttyla, genel bi.itgeye dahil dairelere,

srnrr| olmak gartryla, genel biitgeye dahil dairelere , katma bi.itgeli idarelere, belediyelere, koylere, kamu

katma bi.itqeli idarelere, belediyelere, koylere, kamu i menfaatlerine yararlt derneklere ve Ttirk Medeni

menfaatlerine yararh derneklere ve Ti.irk Medeni : Kanununa gore kurulan vaktflara makbuz

Kanununa gcire kurulan vakrflara makbuz i kargrh[rnda ba[rg ve yardtm yapabilir.

bb) Miktan yaprlaca[r yerler ve tahsis edilece[i

bb) Miktarr yaprlaca[r yerler ve tahsis edilece[i ; kuruluglar Bakanlar Kurulunca bir ycinetmelik ile

kuruluslar Bakanlar Kurulunca bir yonetmelik ile : tespit edilmek gartryla, genel biitgeye dahil

tespit edilmek gartryla , genel bi.itgeye dahil : dairelere, katma btitgeli idarelere, ll ozel idarelertne,

daiielere, katma biitgeli idarelere, il ozel idarelerine, i belediyelere, ktiylere, okul, kreg, spor tesisleri ile

belediyelere, koylere okul, kreg, spor tesisleri ile , yurt ve safhk tesisleri (huzurevleri dahil) inqa

Wrt ve sa[[k tesisleri (huzurevleri dahil) inga i ettirebilir, bu tesislerin inqaast ile ilgili kuruluglara

ettirebilir, bu tesislerin ingaasr ile ilgili kuruluglara I her ttirlii bafrg ve yardtm yapabilir, mevcut

her ttirlti ba[rg ve yardrm yapabilir, mevcut r tesislerini devam ettirebilmeleri igin her tiirlii nakdi

tesislerini devam ettirebilmeleri igin her ttirlii nakdi i ve ayni ba[rg ve yardtm yapabilir, bilimsel

ve ayni bafrg ve yardrm yapabilir, bilimsel I ara$trrma ve geligtirme faaliyetlerinde bulunan

aragtrrma ve geligtirme faaliyetlerinde bulunan , kurum ve kuruluqlara her ttirli.i ba[rq ve yardlm

r) $irket, ticari iligkilerde bulundu[u firmalann i r) $irket, ticari iligkilerde bulundu[u firmalarln

bani<alardan talep etti$ krediler igin kefalet i bankalardan talep ettifii krediler igin kefalet

t



piyasasl mevzuatl gergevesinde belirlenen esaslara

uyulur.

Yukanda gosterilenlerden bagka ileride $irket igin

faydah gortilecek maksat ve konulara girilmek
istendifi takdirde, idare Meclisinin teklifi tizerine

Keyfiyet Genel Kurulun kararma sunulacak ve

gerekli karar verildikten sonra bu iglerde

yaprlabilecektir. Mukavelename de[igikli[i
nitelifiinde olan bu karartn uygulanmasr igin

onceden Sermaye Piyasasr Kurulu ve Sanayi ve

Ticaret Bakanhlrndan gerekli izin ahnacaktrr.

$inxnriN MERr(Ez vE gUBELERi :

Madde: 4- $irket'in merkezi istanbul'dadtr. Adresi,
Vignezade Mahallesi Prof. Alaeddin Yavagca Sokak

Marmara Apt. No:4 Daire:2 34357

Begiktag/istanbul'dur. Adres deIigikliIinde yeni
adres, ticaret siciline tescil ve Tiirkiye Ticaret Sicili
Gazetesi'nde ilan ettirilir ve aynca Sermaye

Piyasasr Kurulu'na ve Sanayi ve Ticaret
Bakanh[t'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmig adrese

yaprlan tebligat $irket'e yaprlmrg saytlr. Tescil ve

ilan edilmig adresinden ayrrlmrg olmastna rafimen
yeni adresini si.iresi iginde tescil ettirmemig girket

igin bu durum fesih sebebi saytlr. $irket, Sermaye

Piyasasr Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanhfir'na

bilgi vermek gartryla Yonetim Kurulu karartna

dayanarak gube ve temsilcilik agabilir .

ginxrriN sERMAYESi :

Madde: 6 - $irket, 3794 sayir Kanun'la de[i;ik
2499 sayrh Kanun hiiktimlerine gore kayrth

sermaye sistemini kabul etmig ve Sermaye Piyasasl

Kurulunun 01.12.1994 tarih ve 7227 sayfi izni ile
bu sisteme gegmigtir.

$irketin kayrtlr sermayesi 20.000.000.-

i Tl_,(Yirmi-milyo0 )191 olup-,bg qgrmay.g- mik19r1

:gu kudu. ki; $irket'in kendi adrna ve 3. kigiler;$u kadar ki; $irket'in kendi adtna ve 3. kigiler

: iehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek , lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek

. aunit r"hin hukk, tesis etmesi hususlarrnda serrnaye i Oatrit rehin hakkr tesis etmesi hususlartnda sermaye

0-s Q.r-i,J.q-

piyasasr mevzuafi gergevesinde belirlenen esaslara

uyulur.

s) $irket Tiirk Ticaret Kanunu ve Sermaye

Piyasasl Mevzuattna uygun olarak Yiinetim
Kurulu Karart ile tahvil ve borglanma aracl
niteli[indeki di[er Sermaye Piyasasr araglarlnt
ihrag edebilir.

$irket, Genel Kurul Karartyla, konusu ile ilgili
yeya konusu igin yararlt sayacaf], burada
slralanan faaliyetler drgrndaki faaliyetlere de

giriqebilir.$irketin amag ve konusunda de[igiklik
yaprlmasr halinde Giimriik ve Ticaret Bakanhft
ve Sermaye Piyasasr Kurulundan gerekli izin ve

uygun gtiriiglerin ahnmasr gerekmektedir.

ginxrriN MERTGZ vE gUBELERi :

Madde: 4- $irket'in merkezi istanbul'dadtr. Adresi,
Vignezade Mahallesi Prof. Alaeddin Yavaqca Sokak

Marmara Apt. No:4 Daire:2 34357

Begiktag/istanbul'dur. Adres deIigikliIinde yeni

adres, ticaret siciline tescil ve Ti.irkiye Ticaret Sicili
Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrrca Sermaye

Piyasasr Kuruluna ve Giimriik ve Ticaret

Bakanh[rna bildirilir. Tescil ve ilan edilmig adrese

yaprlan tebligat $irket'e yaprlmrg sayrltr. Tescil ve

ilan edilmig adresinden ayrtlmrg olmastna ra[men
yeni adresini siiresi iginde tescil ettirmemig girket

igin bu durum fesih sebebi saytltr. $irket, Sermaye

Piyasasr Kurulu ile Giimriik ve Ticaret
Bakanhfrna bilgi vermek gartryla Ytjnetim Kurulu
Kararma dayanarak gube ve temsilcilik agabilir .

gimnriN sERMAYESi :

Madde: 6 - $irket, 3794 sayfi Kanun'la de[iqik
2499 sayrh Kanun hi.iktimlerine gore kayrth

serrnaye sistemini kabul etmig ve Sermaye Piyasast

Kurulunun 01.12.1994 tarih ve 1227 sayit izni ile
bu sisteme gegmigtir.

$irketin kayrth sermayesi 20.000.000.-

Tl_,(Yirmlmilyon)'il -o-!uprbu- serma)1g miktall



d;bili 1 Kuruq (Birkuruq) itibari defierde

2.000.000.000 (ikimilyar) hamiline yazir paya

boliinmiigttir.

Sermaye Piyasasr Kurulunca verilen kayrth serrnaye

tavanr izni,2012-2016 yrllan (5 yrl) igin gegerlidir.

2016 yrh sonunda izin verilen kayrth sermaye

tavantna ulagtlamamtg olsa dahi, 2016 yrhndan

sonra ydnetim kurulunun serrnaye arttnm karart

alabilmesi igin; daha once izin verilen tavan ya da

yeni bir tavan tutan igin Sermaye Piyasasr

Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan
yeni bir si.ire igin yetki almast zorunludur. S<iz

konusu yetkinin almmamast durumunda girket

kayrth serrnaye sisteminden grkmrg saytltr.

$irketin grkanlmrg sermayesi 7.200.000 TL.
(Yedimilyonikiyiizbin)'st olup, bu sermaye miktarr
her biri I Kurug (Birkurug) itibari de[erde
720.000.000 (Yediyiizyirmimilyon) adet hamiline
paya ayrrlmr$, tamaml odenmigtir.

Bu sermayenin; 16.800 (Onaltrbinsekirynz) adedi A
Grubu hamiline yanh 7.1 83.200

(Yedimi lyonyi.izseksentigbinikiyiiz) adedi B Grubu

hamiline yanh paya boltinm0gti.ir.

Yrinetim Kurulu, 2012-2016 yrllarr arastnda

Sermaye Piyasasr Kanunu hi.iktimlerine uygun

olarak, gerekli giirdii[i.i zamanlarda kayrth serrnaye

tavantna kadar nama veya hamiline pay ihrag

ederek grkanlmrg sermayeyi arttrmaya ve itibari
de[erinin iisttinde pay grkarmaya, imtiyazh pay

grkarmaya, hissedarlarrn riighan hakklnr ktsmen

veya tamamen krsttlamaya ve bu hususlarda karar

almaya yetkilidir.

Sermaye artrtmlartnda ihrag olunacak paylar sahibi

bulunduklan pay gruplarr itibariyle paylarr orantnda

da[rtrlacaktrr.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydilegtirme esaslart

gergevesinde kayden izlenir.

inanr MECLisiNix sirnnsi :

Madde : 8 - Yedinci maddede isimleri yazth olan

ilk idare Meclisi azalaln tig yrl miiddetle

sg9!lm-r$lgrd!-r, Bg mi.i-ddgtln hita-m1n-da iig sene igin

herbiri I Kurug (Birkuruq) itibari de[erde

2.000.000.000 (ikimilyar) hamiline yazfi paya

bdliinmtigttir.

Sermaye Piyasasr Kurulunca verilen kayrth sermaye

tavanr izni,2012-2016 yrllan (5 yrl) igin gegerlidir'

2016 yrh sonunda izin verilen kayrth sermaye

tavanrna ulagtlamamtg olsa dahi, 2016 ylhndan

sonra Ycinetim Kurulunun serrnaye arttnm karart

alabilmesi igin; daha 6nce izin verilen tavan ya da

yeni bir tavan tutan igin Sermaye Piyasast

Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan
yeni bir stire igin yetki almast zorunludur. 56z

konusu yetkinin almmamast durumunda girket

kayrtlr sermaye sisteminden glkmlg saytltr.

$irketin grkarrlmrq sermayesi 7.200.000 TL.
(Yedimilyonikiyi.izbin)' si olup, bu sermaye m iktan
her biri I Kuruq (Birkurug) itibari defierde

720.000.000 (Yediyi.izyirmimilyon) adet hamiline
paya ayrrlmtg, tamamt ddenmigtir.

Paylann tamaml hamiline yazlh olup, 1.680.000

(Birmilyonaltrytizseksenbin) adedi A Grubu,

718.320.000
(Yediyiizonsekizmilyon0gyiizyirmibin) adedi ise B

Grubu paya btil tinmi.igti.ir.

Yonetim Kurulu, 2012-2016 yrllan arastnda

Sermaye Piyasasr Kanunu hiiki.imlerine uygun

olarak, gerekli gtirdii[i.i zamanlarda kayrth sermaye

tavanrna kadar nama veya hamiline pay ihrag

ederek grkanlmrg sermayeyi arttrmaya ve itibari
de[erinin iistiinde pay grkarmaya, imtiyazh pay

grkarmaya, hissedarlann riighan hakkrnr ktsmen

veya tamamen ktsttlamaya ve bu hususlarda karar

almaya yetkilidir. Yeni pay alma krsrtlama yetkisi
pay sahipleri araslnda egitsizli[e yol aqacak

gekilde kullanrlamaz.
Sermaye arttnmlannda ihrag olunacak paylar sahibi

bulunduklarr pay gruplan itibariyle paylan oranlnda

da[rtrlacaktrr.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydilegtirme esaslart

gergevesinde kayden izlenir.

$irket'in sermayesi,gerekti[inde Tiirk Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasasl Mevzuatl
hiikiimleri gergevesinde artrrrlabilir veya

azaltrlabilir.
YOXNTiTVT KURULUNUN SiiNESi :

Madde : 8 - Yiinetim Kurulu tiyeteri en fazla 3

(tig) yrl siire ile segilir. Siiresi biten iiyenin
tek5a 1 -qg 
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i yeniden idare Meclisi segimi yaprlrr. MiJddeti biten
I azalarlrr yeniden segilmesi caizdir. Umumi Heyet

liizum gortirse mi.iddete ba[h olmayarak segimle

: gelen idare Meclisi azalarmdan bir veya birkagr ile

i tamamrnt her zaman de[igtirebilir.

: ioann MECLiSi TOPLAI\TILARI :

r Madde : 9 idare Meclisi girket igleri ve

i muamelattnrn icap ve ifastna gore toplantr. Bu

: toplantrlann en az ayda bir defa olmasr mecburidir.

i $iRKETi lt Z/^W:

i Madde: 10

i A) Yonetim Kurulu $irketi, iigtincti gahrslar ile

i resmi daire ve mtiesseseler ve mahkemeler

i nezdinde drganya kargr temsil eder. $irket
, tarafindan verilecek biittin belge, mektup, evrak ve

, senetlerle akdolunacak mukavelenameler ve her

, gegit vesaikin muteber olabilmesi igin Yonetim

: Kurulu'nun yetkili krlaca[r kimselerin girket

' iinvanrnr gosteren kaydrn altna imza koymalart
i garttrr. Ve imzalann iki kigi tarafindan yaptlmast

' lazrmdtr.
B) Y<inetim Kurulu, tigtincti maddede sayrlan igleri
girket adrna tedvire, gayri menkul tasarrufuna,

makina, teghizat ve benzeri miibayalarr yapmaya,

siparigler verneye, pazarhkla sattn almaya, gayi
menkul iktisaba, girkete ait gayri menkullerin rehin

i ve ipotek edilmesine veya ahare devir ve fera[
i hususlarrnda karar almaya yetkilidir.

i C) Yt netim Kurulu girketin btitiin idare ve icrai

; iglerini ytriitmek iizere bir mtidiir tayin edebilir

i (Tayin edilecek mtidtir ortaklar arastndan olabilir)

, veya bu igleri ba[tmsrz Ycjnetim Kurulu iiyeleri
i drgrnda murahhas aza sfatryla Y<inetim Kurulu

: iiyelerinden birine de yaptrrabilir.

, Sermaye Piyasasr Kurulu tarafindan uygulamast

, zorunlu tutulan Kurumsal Ydnetim ilkelerine

I uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmakstztn yaprlan

. iglemler ve alman ycinetim kurulu kararlan gegersiz

i olup esas sdzlegmeye ayktrl saytlr.

i Kurumsal Ycinetim ilkelerinin uygulanmasr

i bakrmrndan dnemli nitelikte sayrlan iglemlerde ve

i qirketin her tiirlti iligkili taraf iglemlerinde ve

i tigtincti kigiler lehine teminat, rehin ve ipotek

: verilmesine iligkin iglemlerinde Sermaye Piyasasr

I Kurulu'nun kurumsal yonetime iligkin

i dtizenlemelerine uyulur.

: Yonetim Kurulu'nun $irketin iginde bulundufiu

/

0>A,*P
kurumsal y_onetlme iliqt in ,

Kurulu iiyelerini lusmen veya tamamen giirev
siireleriyle bafih olmaksztn her z man
defiqtirebilir.

ydNTTiU KURULU TOPLANTILARI :

Madde z 9 - Yiinetim Kurulu Tiirk Ticaret
Kanunu hiikiimlerine giire ve $irket igleri ve

muameleleri gerektirdifii zamanlarda topla nrr.

ginrnri fi-ztw:

Madde: l0 :

A) Yonetim Kurulu $irketi, tigiinci.i gahrslar ile :

resmi daire ve miiesseseler ve mahkemeler ,

nezdinde dtgarrya kargr temsil eder. $irket :

tarafindan verilecek biittin belge, mektup, evrak ve ,

senetlerle akdolunacak mukavelenameler ve her .

gegit vesaikin muteber olabilmesi igin Ytinetim I

Kurulunun yetkili krlaca[r kimselerin girket I

iinvanrnr gosteren kaydrn altna imza koymalarr :

garttrr ve imzalarm iki kigi tarafindan yaprlmasr .

lazrmdtr. i

B) Ytinetim Kurulu, tigi.incti maddede saytlan igleri :

girket adtna tedvire, gayrimenkul tasarrufuna, :

makina, teghizat ve benzeri mtbayalan yapmaya,

siparigler veffneye, pazarhkla sattn almaya,'
gayrimenkul iktisaba, girkete ait gayrimenkullerin :

rehin ve ipotek edilmesine veya ahare devir ve :

fera[ hususlannda karar almaya yetkilidir. 
.

C) $irketin ytinetimi ve temsili Yiinetim I

Kuruluna aittir. Yiinetim Kurulu Tiirk Ticaret i

Kanunu ve bu ana stizlegme ile Genel Kurulun ,

yetkisine brrakrlan hususlar haricinde $irketin :

tiim iglerini ilgilendiren konularda yetkilidir. 
.

Sermaye Piyasasr Kurulu tarafindan uygulamast I

zorunlu tutulan Kurumsal Yonetim Ilkelerine :

uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksrztn yaprlan i

iglemler ve altnan Y6netim Kurulu Kararlan ,

gegersizolupesassozle9meyeaykrrtsaytlrr.

Kurumsal Ycinetim ilkelerinin uygulanmasr ;

bakrmrndan onemli nitelikte sayrlan iglemlerde ve

qirketin iinemli nitetikte iligkili taraf iglemlerinde :

ve iigtincfl kigiler lehine teminat, rehin ve ipotek i

verilmesine iliqkin iglemlerinde Sermaye Piyasasr :

: Kurulunun



durum ve gereksinimlere uygun olarak, gorev ve

sorumluluklarmm sa[hkh bir bigimde yerine

getirmesini teminen ilgili mevzuat kapsamtnda

kurmakla yiiki.imlii oldufiu komitelerin olugumu,
gorev ve gahgma esaslan ile Yonetim Kurulu ile

iligkileri hakktnda, ilgili mevzuat hiiktimleri
uygulanrr.

v0xrriu KURULU irYrlnniNix iS
noltituu:

Madde : 11 Ytinetim Kurulu, i.iyelerinin

segilmelerini mi.iteakip aralartnda bir bagkan ve bir
bagkan vekili, ba[rmsz yonetim kurulu tiyeleri
drgrnda kalan iiyeler arastndan bir murahhas iiye ve

bir muhasip tiye seger. Ycinetim Kurulu girketi

temsil yetkisini veya idari iglerin hepsini veya bir
krsmrnr bafrmsrz iiyeler dtgmda, Yonetim Kurulu
tiyesi olan bir veya bir kag iiyeye veya pay sahibi

olmayan bir miidtir veya miidiirlere veya ticari
temsilcilere verebilir. Sermaye Piyasast Kurulu'nun
Kurumsal Ycjnetim ilkelerinde yer alan bafirmstz

i.iyelere iligkin diizenlemeler sakltdr.

Yonetim Kurulu iiyelerinin oliim veya istifa gibi

vuku bulacak hallerinde bogalan yere Ycinetim

Kurulu, Sermaye Piyasasr Kurulu'nun Kurumsal
Yrjnetim ilkeleri sakh olmak izere, kuruculart veya

ortaklarr arasmdan yeni i.iye getirebilir. Bunlara

mi.imasil iglemlerde Tiirk Ticaret Kanunu ve

Sermaye piyasasr mevzuatl hiikiimlerine uyu lur.

in,r.nr MECLisi irvrlnniNiN UcnrrLERi

Madde z L2 - idare Meclisi azalanna bu esas

mukavelename hi.iki.imleri igerisinde umumi

heyetge kararlagttrtlacak iicret veya huzur hakkr

verilir.

MURAKIPLAR:

Madde : 13 - Umumi Heyet gerek hissedarlartn

araslndan veya gerekse en gok iig sene igin bir veya

birden fazla muraklp seger bunlartn sayrsl tigii

fiegmez. Bunlann ikisinin hissedar olmast garttrr.

itt murakrp olarak serbest muhasip Adnan
pomako[lu bir yrl miiddetle segilmigtir.

t0

diizenlemelerine uyulur.

Yonetim Kurulunun $irketin iginde bulundu[u
durum ve gereksinimlere uygun olarak, gcirev ve

sorumluluklanntn sa[hkh bir bigimde yerine

getirmesini teminen ilgili mevzuat kapsamrnda

kurmakla yiikiimli.i oldufiu komitelerin oluqumu,

gcirev ve galrgma esaslart ile Ycinetim Kurulu ile

iligkileri hakktnda, ilgili mevzuat hiikiimleri
uygulantr.

voNnrivr
ignolUvtti:

KURULU TYTINNINiN

Madde : 11 Yonetim Kurulu, tiyelerinin
segilmelerini miiteakip aralannda bir bagkan ve bir
bagkan vekili, bafitmsrz yonetim kurulu i.iyeleri

drgrnda kalan i.iyeler arasmdan bir ya da birden
fazla murahhas i.iye seger. Yiinetim Kurulu, Tiirk
Ticaret Kanunu'nun 367 inci maddesi uyartnca
yiinetimi diizenleyece[i bir ig yiinergeye giire'
lcsmen veya tamamen bir veya birkag yiinetim
kurulu iiyesine veya iigiincii kigiye devretmeye
yetkilidir. Ayrlca, Yiinetim Kurulu temsil
yetkisini bir veya daha fazla murahhas iiyeye

veya miidiir olarak iigiincii kigiye devredebilir.
En ^z bir yiinetim kurulu iiyesinin temsil
yetkisini haiz olmasr gartfir.

Yonetim Kurulu tiyelerinin oli.im veya istifa gibi

vuku bulacak hallerinde bogalan yere Yonetim
Kurulu, Sermaye Piyasasr Kurulunun Kurumsal
Yonetim ilkeleri sakh olmak izere, kuruculart veya

ortaklarr arastndan yeni tiye getirebilir. Bunlara

mtimasil iglemlerde Ti.irk Ticaret Kanunu ve

Sermaye Piyasas r Mevzuatt hiiki.imlerine uyul ur.

yoNrrivr KURULU tiYnr,nniNiN
UCRETLERI:

Madde : 12 - Yiinetim Kurulu iiyeleri ve

murahhas iiyelere bu esas siizleqme hiiktimleri
igerisinde Genel Kurulca kararlagtrrrlacak iicret

velveya huzur hakkr verilir.

DENETiM :

Madde : 13 - $irket'in ve mevzuatta iingiiriilen
difer hususlarrn denetimi haklonda Tiirk
Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasasl

Mevzuafinln ilgili maddeleri uygulanlr.



MURAdiARIN VAZiFELERi ; i Mu KPilRrN VlZirninni 
'

Madde . 14- Murakrplar Tiirk Ticaret i tfladd" : 14 - Bu madde metinden grkanlmrgtrr.

Kanununun 353.maddesinde sayrlan <idevlerin i

ifasr ile mtkellef olmaktan bagka girketin iyi
gekilde idaresinin temin ve girket menfaatlerinin
korunmast hususunda liizumlu gcirecekleri bi.ittin i

tedbirlerin altnmast igin idare Meclisine teklifte
bulunmaya ve icap etti[i takdirde Umumi Heyeti

toplantrya ga!rrmaya ve toplantr giindemini
tayine Tiirk Ticaret Kanununun 3 5 4.maddesinde
yazrh raporu tanzime selahiyetli ve gtirevlidirler.
Miihim ve acele sebepler husule geldi[i takdirde

muraktplar bu yetkilerini derhal kabullenmek

zorundadrlar. Murakrplar kanun ve esas

mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi
yapmamaktan dolayr mtiteselsilen mesuldtirler.

UMUMi HEYET :

Madde : 15 - Hissedarlar Genel Kurulu ya ola[an
veya ola[antisti.i toplanrr.

Ola[an Genel Kurul Toplantrsr her yrl hesap

dcjneminin sonunda i.ig ay igerisinde yaprlrr. Genel

Kurul yrlda en azbir defa toplanmaya mecburdur.

Ola[antistii Genel Kurul girketin iglerinin gerekti[i
hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas

mukavelename hiiki.imlerine gore toplantr ve

gereken kararlan altr.

Toplantrlara idare Meclisi bagkanr bagkanhk eder.

Mazereti halinde bagkan Genel Kurulunca segilir.

0-I5++ 11

GENEL KURUL :

Madde :15- Pay sahipleri Genel Kurulu olafian

veya ola[antisti.i toplan rr.

Ola[an Genel Kurul Toplantrsr her yrl hesap

doneminin sonunda tig ay igerisinde yaprlrr. Genel

Kurul yrlda en azbir defa toplanmaya mecburdur.

Ola[aniistii Genel Kurul girketin iglerinin gerekti[i
hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas

mukavelename hiikiimlerine gore toplantr ve

gereken kararlan altr.

Toplantrlara Yiinetim Kurulu Bagkanr baqkanhk

eder. Mazereti halinde baqkan Genel Kurulca
segilir.

Genel Kurul toplantsrntn igleyig 9ekli, bir i9
yiinerge ile diizenlenir. Genel Kurul toplantrsr

TTK hiiktimleri ve ig yiinergeye uygun olarak
yiiriitiiliir.

$irketin Genel Kurul toplantrlanna katrlma
hakkr bulunan hak sahipleri bu toplantrlara,
Tiirk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi

uyarlnca elektronik ortamda da katrlabilir.

$irket, Anonim $irketlerde elektronik ortamda
yaprlacak Genel Kurullara iligfin Yiinetmelik
hiikiimleri uyarrnca hak sahiplerinin Genel

Kurul toplantllanna elektronik ortamda
katrlmalartna, giiriig aglklamalarlna, iineride
bulunmalanna ve oy kullanmalarma imkan
tanryacak elektronik genel kurul sistemini
kurabilece[i gibi bu amag igin olugturulmuq
sistemlerden de hizmet satrn alabilir. Yapllacak
tiim Genel Krn--l !-o-p[g!{"1gndp -Q-+a



TOPLANTI YERI :

Madde: 16- Umumi Heyetler girketin idare

merkezinde veya idare merkezinin bulundu[u
gehrin elverigli bir yerinde toplanrr. Umumi Heyet

gerektifiinde Isparta gehrinde, elverigli bir yerde de

toplanabilir.

TOPLANTILARDA
BULI]NDURULMASI :

KOMiSER

Madde z 17 - Gerek ola[an ve gerekse ola[aniistii
toplantrlarda Ticaret Bakanlr[r Komiserinin
bulunmast qartttr. Komiserin gryabrnda yaprlacak

Umumi heyet toplantrlannda ahnacak kararlar

muteber de[ildir.

TOPLANTI NiSABI :

Madde: 18 -Genel Kurul toplantr ve karar

nisaplarr, Sermaye Piyasasr Kanununun I l'inci
maddesinin yedinci fikrasrnda tingoriilen nisaplar

sakh kalmak kaydryla, Tiirk Ticaret Kanunu

hiikiimlerine tabidir. Toplantr nisabtnrn

belirlenmesinde, Sermaye Piyasasr Kurulu'nun
Kurumsal Yonetim ilkelerinde yer alan htikiimlere
uyulur.
OYLAMA:

Madde : 19 - Genel Kurulun gerek ola[an gerekse

ola[aniistii toplanttlarrnda A grubu paylara sahip

olan hissedarlartn veya vekillerinin her pay igin

50(EllD rey hakkt, B grubu paylara sahip

hissedarlann veya vekillerinin her pay igin l(bir)
rey hakkr olacakttr. Oy hakkrnrn kullantlmastnda,

Sermaye Piyasasl Kurulu'nun Kurumsal Yonetim
ilkelerinde yer alan htiki.imlere uyulur.

\TEKiL TAYiNi:

Madde z 20 Genel Kurul toplantrlarrnda

hissedarlar kendilerini di[er hissedarlar veya

harigten tayin edecekleri vekil vasttastyla temsil

ettirebilirler. $irkette hissedar olan vekiller kendi

i reylg{ndgp bapka lgm.sil ettiklgl! h!9;edaqn -sahip
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sdzlegmenin bu hiikmii uyarlnca' kurulmuq olan

sistem iizerinden hak sahiplerinin ve

temsilcilerinin, anrlan Yiinetmelik hiikiimlerinde
belirtilen haklartnl kullanabilmesi saflantr.

TOPLANTI YERI :

Madde: 16- Genel Kurullar girketin yiinetim
merkezinde veya yiinetim merkezinin bulundufu
gehrin elverigli bir yerinde toplanr. Genel Kurul
gerekti[inde Isparta gehrinde, elverigli bir yerde de

toplanabilir.

TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSiLCiSi
BULUNDURULMASI :

Madde z l7- Gerek ola[an ve gerekse ola[aniistti
toplantrlarda Giimriik ve Ticaret Bakanhfr
Temsilcisinin bulunmast garttrr. Bakanhk
Temsilcisinin gryabrnda yaprlacak Genel Kurul
toplantrlannda ahnacak kararlar muteber de[ildir.

TOPLANTI NISABI :

Madde: l8-Genel kurul toplantrlannda ve bu

toplantrlardaki karar nisabrnda Tiirk Ticaret
Kanunu hiikiimlerine ve Sermaye Piyasast

Mevzuatr hiikiimleri ile Sermaye Piyasasr

Kurulu'nun Kurumsal Yiinetim Ilkeleri
diizenlemelerine uyulur.

OYLAMA:

Madde : 19 - Genel Kurulun gerek ola[an gerekse

ola[aniistfi toplanttlannda haztr bulunan pay-

daglar veya vekilleri, oy haklannr paylarrnrn
toplam itibari de[eriyle orantrlt olarak
kullanrr.A grubu paylara sahip olan paydaglar
veya vekillerinin her pay igin sO(Elli) oy hakkr, B
grubu paylara sahip paydaglar veya vekillerinin her

pay igin l(bir) oy hakkr olacaktrr. Oy hakkrnrn

kullantlmastnda, Sermaye Piyasasr Kurulunun
Kurumsal Yonetim ilkelerinde yer alan htiki.imlere

uyulur.

vEIdL TAYiNi :

Madde ; 20- Genel Kurul toplantrlannda
paydaglar kendilerini difer paydaqlar veya

harigten tayin edecekleri vekil vasttastyla temsil

ettirebilirler. $irkette pay sahibi olan vekiller
kendi oy_!ar1n_d_an_ bag-kq lemgif ettik"[gr! p-ayda;1n



i olduEu reyleri de kullanmaya yetkilidir. $irket Tilrk
i Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasr Kurulu'nun
i vekaleten oy kullanrlmasrna iligkin dtizenlemelerine

: uygun olarak vekaletnamelerin geklini tayin ve ilan

: eder.

, OYLARIN KULLAI\MA $EKLi :

: U"Aa" z 22 - Umumi Heyet toplantrlarrnda

i reyler el kaldrrmak suretiyle verilir. Ancak ,

: hanr bulunan hissedarlarrn temsil ettikleri
I serrnayenin onda birine sahip bulunanlarrn istefii

, iizerine gizli oya bagvurmak laztmdtr.

i ESAS MUKAVELENiN T,ADiLi :

i Madde : 23 - Bu esas mukavelede meydana

; gelecek bilumum de[igikliklerin tekemmi.il ve

: tatbiki Sermaye Piyasasr Kurulu Ticaret

i Bakanh[rnrn iznine ba[hdrr. Bu husus kati

i a"gigit tit ter usultine uygun olarak tasdik ve Ticaret

: Siciline tescil eftirildikten sonra , ilanlan tarihinden

itibaren muteber olur.

i SENELiK RAPORLAR :

; U"aa" : 24 - Sermaye Piyasasr Kurulunca

: dtizenlenmesi ongoriilen mali tablo ve raporlar

i ite , balrmstz denetlemeye tabi olunmast

i durumunda ba[rmstz denetim raporu Kurulca

i belirlenen esaslar dahilinde Kurula gonderilecek

i u. kamuya duyurulacaktrr. Sermaye Piyasasr

, Kurulu Tebliglerine gore di.izenlenmig olan Mali

i Tablolar ve raporlar ile Genel Kurul Tutana[r ve

. Genel Kurulda hazrr bulunan hissedarlann isim

I ve hisse miktarlannt gdsteren cewelden birer

i niisha Genel Kurulun son toplantr gi.ini.inden

i itibaren en geg l5 gtin zarfinda Ticaret ve

: Sanayi Bakanh[rna gcinderilecek veya hazt
i I bulunacak komisere verilecektir.
il
: IKAZAITIQ PAYI:

i Madde :26 -Her hissedar kanun ve esas mukavele

i htiktimlerine gore hissedarlara dafrtrlmak iizere

i aynlan safi kazang hissesi orantnda igtirak hakktna

i haizdir.girketin infisahr halinde de bu hakkr Tiirk
i Ticaret Kanununun 455.maddesine gtire mtshafaza

i eder.
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sahip oidugu oylan-da kullanmaya yetkilidir. $irket
Ttirk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasr

Kurulunun vekaleten oy kullantlmasrna iligkin
diizenlemelerine uygun olarak vekaletnamelerin
geklini tayin ve ilan eder.

OYLARIN KULLANMA $EKLi :

Madde :22- Genel Kurul toplanttlannda oylar el

kaldrrmak suretiyle verilir. Ancak , haztr bulunan

paydaglann temsil ettikleri sermayenin onda birine

sahip bulunanlann iste[i lizerine gizli oya

bagvurmak laztmdr.

ESAS MUKAVELENiN TADiLi :

Madde: 23- Esas siizlegme deligikti[ine'
Sermaye Piyasasr Kurulunun uygun giiriigii ile
Giimriik ve Ticaret Bakanhfrndan izin
ahndrktan sonra' mevzuat ve esas siizleqme

hiikiimlerine uygun olarak davet edilecek Genel

Kurulda, mevzuat ve esas siizlegmede belirtilen
hiikiimler gergevesinde karar verilecektir.

SENELiK RAPORLAR :

Madde : 24 - Ytinetim Kurulu faaliyet raporu
ve bafrmslz denetim raporu ile senelik bilango ve

kir-zarar cetveli, genel kurul tutanafl ve hazlr
bulunanlar listesinden birer suret Genel Kurul
toplantr tarihinden itibaren en geq bir ay

zarfinda Giimriik ve Ticaret Bakanh[rna
verilecektir.

Sermaye Piyasasr Kurulunca diizenlenmesi
iingiiriilen mali tablo ve raporlar ile bafrmsz
denetim raporunun TTK'nrn ilgili hiikiimleri ve

Sermaye Piyasasr Kurulunca belirlenen usul ve

esaslar dAhilinde kamuya duyurulur.

KAZANQ PAYI :

Madde z 26-Her paydag kanun ve esas mukavele

hiikiimlerine gcire paydaglara da[rtrlmak izere
ayrrlan safi kazang payt oranlnda igtirak hakkrna

haizdir. $irketin infisahr halinde de bu hakkr Tiirk
Ticaret Kanununun 507.maddesine gore muhafaza

eder.



i KARIN DAGITILMASI :

Madde : 28 -Y<inetim Kurulu tiyeleri ile memur

mi.istahdem ve iggilere kardan pay da[rtrlabilmesi
igin esas stizlegmede hilkiim bulunmast gartttr' Yasa

hi.ikmii ile ayrrlmast gereken yedek akgeler ile esas

scizlegmede pay sahipleri igin belirlenen birinci
temettii aynlmadtkga, bagka yedek akge

ayrrlmasma, ertesi yrla kar aktartlmastna ve

yonetim kurulu tiyeleri ile memur, miistahdem ve

iggilere kardan pay da[rtrlmastna karar verilemez.

I- a) T.T.K. 466.maddesinin l. Frkrast hi.ikmi.ine

gdreYo 5 kanuni yedek akge ayrrlrr.

I Ul Odenecek Kurumlar Vergisi ile diler
mali miikellefiyetler kargrh[r diigii liir'
c) Kalandan serrnaye Piyasasr Kurulu
tarafindan belirlenecek oran ve esaslara

gore birinci temettti payr odenir.

II- Kalan Kann :

o/o l0'u ihtiyari yedek akgeye,

ihtiyari yedek akgeye esas olan , safi

kar miktartntn % 3'ii bafrmslz
yiinetim kurulu tiyeleri drgrnda kalan
yonetim kurulu i.iyelerine ve

% 5' i memur ve miistahdemlere
da[rtrlmak iizere aynltr.

III- Bakiyenin krsmen veya tamamen fevkalade

yedek akgeye aynlmastna veya da[rtrlmastna karar

verrneye Umumi Heyet yetkilidir. T.T.K.'nun
466.maddesinin 2.fikrastnrn 3 numaralr bendi

htikmii mahfuzdur.

a)

b)

c)

0-q +

Madde :28- $irketin faaliyet diinemi sonunda
tespit edilen gelirlerden, $irketin genel giderleri
ile muhtelif amortisman gibi qirketge iidenmesi

veya aynlmast zorunlu olan miktarlar ile girket
tiizel kigili$ tarafindan iidenmesi zorunlu
vergiler diiqiildiikten sonra geriye kalan ve yrlhk
bilangoda giiriilen net dtinem karl, varsa gegmig

yi zarzrlarlnrn diigiilmesinden sonra' straslyla

agafrda giisterilen gekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akge:

a) 7o 5'i kanuni yedek akgeye ayrthr.
Birinci Temettii:

b) Kalandan' varsa yrl iginde yapllan ba[rq

tutanntn ilavesi ile bulunacak meblaf iizerinden,
Tiirk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasl

Mevzuatrna uygun olarak Genel Kurul
taraftndan belirlenen oran iizerinden kar payl

ayrrhr.
c) Yukandaki indirimler yaprldrktan

sonra, kalan kartn "h 10 'u ihtiyari yedek

akgeye,,o/o 3'ii ba[rmslz yiinetim kurulu fiyeleri
drgrnda kalan ytinetim kurulu iiyelerine ve o/u 5' i
memur ve miistahdemlere dafrtrlmak iizere

ayrillr. Genel Kurul, kar paylnln gegitli

amaglarla kurulmug valuflara ve benzer

nitelikteki kigi ve kurumlara dafrtrlmaslna karar
verme haklana sahiptir.

ikinci Temettii:
d) Net diinem kanndan, (a), (b) ve (c)

bentlerinde belirtilen meblaflar diigtiikten sonra

kalan lusml, Genel Kurul, lusmen veya tamamen

kar payr olarak daflrtmaya veya Tiirk Ticaret
Kanunu'nun 521 inci maddesi uyartnca kendi
istefi ile ayrrdrfr yedek akge olarak ayrrmaya
yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akge:
e)Pay sahipleriyle kara igtirak eden di[er

kimselere dafrtrlmasr kararlaqtlrrlmlg olan

luslmdan, 7o 5 oranrnda kar payr diigiildiikten
sonra bulunan tutarln onda biri, TTK'nln
519'uncu maddesinin 2'nci fikrasr uyarlnca
genel kanuni yedek akgeye eklenir.

Yasa hiikmii ile ayrrlmast gereken yedek akgeler

ayrrlmadrkga, esas siizlegmede pay sahipleri igin

: belirlenen kar payl nakden ve/veya pay

. bie i m i n d e d a frtr I m ad I 

H; 
" 
fllili- l",X",-,"'ff :

: etim Kurulu tiYeleri ile
. iggilere, geqitli amaqlarla

, kurulmug olan valoflara ve bu gibi kigi ve/veya

11



I

KARIN TEVZiTANTTi :

Madde z 29- Senelik karrn hissedarlara hangi

tarihte ve ne gekilde verilece[i Sermaye Piyasasr

Kanunu ve Sermaye Piyasasr Tebli[leri gtiz

ontine ahnarak idare Meclisinin teklifi tizerine

Umumi Heyet tarafindan kararlaStrnlrr. Bu esas

mukavele htiktimlerine uygun olarak da[rtrlan
karlar geri altnmaz.

inriv,q.r AKeESi:

Madde : 30- $irket tarafindan aynlan adi ihtiyat

akgesi , girket sermayesinin oh Z0'sine vanncaya

kadar ayrr I rr (4 67 .madde htikmii mahfuzdur. ).

Umumi ihtiyat akgesinin , sermayenin Yo ZD'sine

bali[ olan miktan herhangi bir sebeple azalacak

olursa , bu miktara varlncaya kadar yeniden ihtiyat
akgesi aynlmastna devam olunur.

Umumi ihtiyat akgesi , esas sermayenin yanslnl

gegmedikge mtinhasran ziyanlarn kapattlmastna,

iglerin iyi gitmedili zamanlarda igletmeyi idameye ,

igsizli[in ciniine gegmeye veya neticelerini
hafifletmeye elverigli tedbirler altnmasl igin sarf
olunabilir.

BAKANLIGA
MUKAVELE:

cOxnnniLECEK

Madde : 3l-$irket bu esas mukaveleyi bastrrarak

hissedarlara dafrtabilece[i gibi I niishasmt

Sermaye Piyasasr Kuruluna,l0 niishastnl da

Ticaret Bakanh[rna gonderecektir.

kurumlara kAr payt dafltrlmaslna karar
verilemez.

Kar payl, dafrtrm tarihi itibartyla mevcut
paylartn tiimiine, bunlarln ihraq ve iktisap
tarihleri dikkate ahnmaksrztn egit olarak
da!rtrhr.

Dafirtrlmasrna karar verilen kann da[ltlm gekli

ve zamant, Yiinetim Kurulunun bu konudaki
teklifi iizerine Genel Kurulca kararlagtrnhr.

Bu esas siizlegme htkiimlerine gtire Genel Kurul
tarafindan verilen kar dafrtlm kararl geri
ahnamaz.

$irket, Sermaye Piyasasr Mevzuatlnda
iingiiriilen kogullara uygun olarak kar payr

avansr da[rtrlmaslna karar verebilir.

KARIN TEVZiT,qRiHi :

Madde : 29 - Bu madde metinden grkanlmtgtrr.

inriv.Lr AKQESi :

Madde : 30 - Bu madde metinden grkarrlmtqtrr.

BAKAIILIGA. CoNNERiLECEK MUKAVELE

Madde : 31- Bu madde metinden grkarllmlgfir.

l50>g -*



20- Giindemde gciri.iqtilecek bagkaca bir konu kalmadr[rndan Toplantt Bagkanr Sayrn Neslihan

Demirel tarafindan toplantrya son verilerek igbu toplantr tutanafir hazr bulunan ilgililerce imza altna

alrndr. 16.05.2013, Saat: l6:36

TOPLAI\TI BA$KANI
Neslihan DEMiREL

TUTANAK YAZMANI
$engtil AKPINAR

OY TOPLAMA MEMI]RU
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